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den ani hodinu. 
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Deset panen 

(Mt 25,1-13) 
 

Pane Ježíši, 
podobenství této neděle 

nám říká, 
že přípravu na tvůj příchod 
je potřeba brát zodpovědně. 

Pomoz nám 
dobře prožít každý den, 
dělat to, co dělat máme, 

neodkládat nepříjemné povinnosti, 
myslet víc na druhé 

a počítat s tvou pomocí. 
Amen. 
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